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Exploateringskontoret bjuder in till 
direktanvisning efter 
jämförelseförfarande av bostäder inom 
del av fastigheten Gröndal 1:1 vid 
Fregattvägen i Gröndal 

Staden bjuder nu in byggaktörer till att medverka i ett 
jämförelseförfarande inför direktanvisning för ny 
bostadsbebyggelse vid Fregattvägen i Gröndal. 
Jämförelseförfarandet syftar till att välja den byggaktör som har 
den bästa idén för ny bebyggelse som ger mervärden till området 
samt har förmåga att genomföra den.  
 
Genom ny bebyggelse norr om Fregattvägen vill staden 
möjliggöra ett tillskott av bostäder i ett attraktivt läge med goda 
boendekvaliteter som närhet till vatten, rekreation, kulturmiljö, 
skolor och kollektivtrafik. 
 
De nya byggnaderna ska placeras varsamt i landskapet, och 
stor hänsyn ska tas till omgivande natur. Ett varsamt 
förhållningssätt till stads och landskapsbild är av vikt, och 
arkitekturen ska anpassas till omgivningen avseende form, ton 
och materialitet. 
 
Område invid Fregattvägen 
Området norr om Fregattvägen består av uppvuxen skog i ett 
kuperat landskap som sluttar ner mot Gröndalsvägen. Genom 
skogen binder en stig med trappa ihop Fregattvägen med 
Gröndalsvägen. Området har tillsammans med Vintervikens 
dalgång höga naturvärden och en viktig funktion som 
spridningskorridor. 
 
Från sluttningen går flera flödesvägar ner till en lågpunkt 
längs med Gröndalsvägen, där vatten från skyfall samlas. Vid 
stora mängder regn är befintliga byggnader redan i riskzon för 
översvämning. 
 
Längs med Fregattvägen, söder om aktuellt område, finns en 
sammanhållen smalhusbebyggelse från 1940talet med 
byggnader som är gul och grönklassade av Stadsmuseet. 
Byggnaderna är tre till fyra våningar höga och utförda i rött 
tegel eller puts i ljusa kulörer.  
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När det gäller förtätning i smalhusstad eller i anslutning till 
smalhusområden rekommenderar byggnadsordningen att 
tillägg av nya hus ska utformas utifrån en samtida tolkning av 
platsens förutsättningar och närliggande bebyggelse. Grupper 
av nya hus ska utformas utifrån en sammanhållen 
gestaltningsidé och kompletteringsbebyggelse i anslutning till 
smalhusbebyggelse ska utformas utifrån ett helhetsperspektiv. 
Den gröna karaktären med förgårdsmark i gaturummet samt 
den bostadsnära naturmarken med bergsformationer och 
vegetation ska tas tillvara och utvecklas. 
 
Den tillkommande bebyggelsen måste beakta och anpassas till 
platsens förutsättningar gällande skyfall och kulturmiljö. 
Bebyggelsen ska särskilt beakta områdets spridningssamband 
och höga naturvärden, se underlag Ekologisk översyn.  
 
Platsens naturvärden innebär att ytterligare utredningar 
kommer att behöva göras under planprocessens gång för att 
kartlägga dessa i detalj. Den föreslagna bebyggelsen ska 
därför vara flexibel nog att kunna justeras efter dessa 
förutsättningar. De träd som föreslås bevaras ska ha 
trädskyddsområde motsvarande rekommendationer i Standard 
för skyddande av träd vid byggnation 2.0, sidan 11. 
 
En ny lokalgata behöver anläggas för angöring till ny 
bebyggelse, intrånget av denna ska utformas för att minimera 
konsekvenserna av kända naturvärden.  
 
Bilparkering ska ske i garage och för att skapa en attraktiv och 
trygg gatumiljö ska garaget inte gå ut i fasad direkt mot gata. 
Parkering för bil och cykel ska ske inom kvartersmark. Det 
lägesspecifika parkeringstalet för bil är här 0,4 bilplatser per 
lägenhet inklusive besöksparkering, och med olika åtgärder 
kan man minska parkeringstalet enligt stadens riktlinjer för 
gröna parkeringstal. Parkeringstal för cykel är 3,5 cykelplatser 
per 100 kvm BTA. Markparkering bedöms inte vara lämpligt 
här. 
 
Planområdets del mot Gröndalsvägen markanvisades i 
december 2021 till SKB för cirka 50 hyresbostäder. 
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Karta som visar ungefärligt område för jämförelseförfarande, 
markering i grön heldragen linje. Område invid Gröndalsvägen, 
streckad markering är markanvisat till SKB. 
 
 
De området som är utpekat för jämförelseförfarande ska 
markanvisas till en eller två aktörer. Sistnämnda förutsätter att 
båda aktörerna lämnar in en gemensam projektidé. Marken för 
bostäder norr om Fregattvägen avses säljas med fri 
upplåtelseform för 24 000 kr/kvm per ljus BTA (bostäder) och 
5 000 kr/kvm per ljus BTA (kontor). Den nya angöringsgata som 
behövs anläggas för att komma till de nya bostäderna kommer bli 
allmän gata som staden blir huvudman för. SVOA har uppgett att 
det kommer behöva en yta för att anlägga en pumpstation för att 
förse bebyggelse nedan Fregattvägen, inom 
markanvisningsområdet. Socialförvaltningen har inkommit med 
behov av en LSS gruppbostad om 6 st lägenheter inom planerad 
bebyggelse.  
 
Den vinnande parten i aktuellt jämförelseförfarande kommer att 
tilldelas markanvisning och införlivas i pågående 
detaljplaneprojektet på Gröndalsvägen där SKB markanvisats 50 
hyresrätter i december 2021, se startPM underlag. 
Samordning för tillkommande markanvisning norr om 
Fregattvägen och SKB:s markanvisning längs med 
Gröndalsvägen kommer bli en förutsättning för kommande 
detaljplanearbete.   
 
Jämförelseförfarandet och markanvisning 
Denna inbjudan mailas ut till nedanstående byggaktörer, som 
skickat in markanvisningsansökan för området:  
 

• Belatchew 
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• Brickhousebostad 
• Byggvesta 
• Erik Wallin 
• Folkhem 
• Fortis 
• Fritzellpansar 
• Gimle 
• Magnolia 
• Niam 
• Rikshem 
• Sekelporten 
• Selma & Besqab 
• Selvaag 
• Skanska 
• SKB 
• Stockholmshem & JM 
• Storstaden 
• Svea fastigheter 
• Svenska bostäder 
• Svenska hem i Bromma 
• The heads 

 
 
Det bolag som väljs genom jämförelseförfarandet får möjlighet 
att teckna markanvisningsavtal med staden.  
 
Inlämnat underlag för jämförelseförfarandet (steg 1 och steg 2) 
kommer att kopplas till markanvisningsavtalet och bolaget 
förbinder sig att genomföra sin projektidé. För att teckna 
markanvisningsavtal ska även övriga krav i stadens 
markanvisningspolicy uppfyllas. Utkast till markanvisningsavtal 
finns att tillgå. 
 
Stockholms stad har som mål att vara fossilbränslefri 2040 och 
att utbyggnad av förnybara energikällor är viktigt för att nå målet. 
Staden ser gärna att projektidé planerar för 
solenergianläggningar. Information om solenergi finns på 
https://boende.stockholm/energiuppvarmning/stockholms
solkarta/. 
 
Målsättningen är att ärendet om markanvisning tas upp i 
Exploateringsnämnden för beslut den 8 december 2022. 
 
Om inlämnade idéer i jämförelseförfarandet inte i tillräcklig grad 
motsvarar stadens ambitioner, förbehåller sig staden rätten att 
avsluta jämförelseförfarandet.  
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Kvalificeringskriterier/Bedömningskriterier 

• Bolaget ska följa stadens krav enligt den 
markanvisningspolicy som är antagen av 
kommunfullmäktige 2015.  

• Bolaget ska kunna presentera en projektidé, för respektive 
plats (max 400 ord), som är genomförbar och anpassad till 
platsens förutsättningar. 

• Bolaget ska redovisa hur projektidén bidrar/uppfyller den 
planeringsinriktning som redovisas i bilaga 1.  
 

Detaljplanarbete 
Detaljplaneprocessen för projektet/en planeras att inledas under 
Q1 2023, under förutsättning att planavtal har tecknats med 
stadsbyggnadskontoret. Markanvisad aktör inom området 
kommer att bjudas in till startmöte med representanter från, 
exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och SKB. De 
förutsättningar och förpliktelser som getts i jämförelseförfarandet 
inför direktanvisning följs upp för att säkerställa att de kvalitéer 
som gett tilldelningen följer med till förverkligandet av projektet. 
 
Inlämning och kontaktuppgifter 
Urvalet sker i två steg. Inlämning av steg 1 sker enligt 
nedanstående instruktion senast 1 september 2022.  
 
Sista dag för att lämna in frågor för steg 1 är den 26 augusti till 
caroline.henrysson@stockholm.se. Sammanställning ”frågor och 
svar” publiceras på webben 29 augusti.  
 
Blanketten Informationsbegäran inför byggherreanalys från PwC 
ska fyllas i och biläggas ansökan. Det bolag som lämnar in 
ansökan ska också vara det bolag som avser teckna 
markanvisningsavtal med Staden i det fall ansökan väljs ut i 
jämförelseförfarandet.  
 
Ifyllt och signerat dokument samt referensexempel märkt 
”Gröndal, Fregattvägen, markanvisning efter 
jämförelseförfarande.” Dnr: E2022-01794” skickas per epost 
till: exploateringskontoret.expl@stockholm.se  
 
Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret väljer utifrån 
inkomna ansökningar ut två till tre byggherrar som går vidare till 
steg 2. Byggherrekontroll från PWC kommer genomföras för de 
bolagen som kvalificerar sig till steg 2. Om byggherrekontroll 
visar på att det finns oklarheter kring bolagets förmåga att 
genomföra projektet kommer staden att gå vidare med annat 
förslag.  
 

mailto:caroline.henrysson@stockholm.se
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De byggherrar som går vidare till steg två kontaktas senast den 
16 september och inbjuds till ett informationsmöte om steg 2 den 
19 september 2022 klockan 15-16.  

Inlämningsmaterialet i steg 2 kommer att omfatta två A3sidor, 
enligt stadens modell för jämförelseförfarande. Materialet ska 
visa på bolagets förståelse för platsen och aktuella styrdokument, 
idé om gestaltning och arkitektonisk utformning, kvalitet och 
genomförbarhet. Inlämning för steg 2 sker den 7 oktober 2022. 
 
Sista dag för att lämna in frågor för steg 2 är den 26 september 
till caroline.henrysson@stockholm.se. Sammanställning ”frågor 
och svar” publiceras på webben 3 oktober.  
 
Varmt välkomna att delta! 
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